
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

Beste trainer/leider, 

Ook de Commissie Wedstrijdzaken wil jou allereerst hartelijk bedanken voor jouw aanbod om 

komend seizoen de vereniging te helpen door een team te begeleiden. Voor veel vragen kun je 

terecht bij de leden van de Technische Commissie, maar ook de Commissie Wedstrijdzaken staat 

klaar om te helpen en waar nodig vragen te beantwoorden. 

De Commissie Wedstrijdzaken verzorgt de indeling en planning van de trainingsvelden, 

wedstrijdprogramma en kleedkamers- en velden. Daarnaast zorgen wij voor publicatie en 

communicatie, helpen wij waar nodig wedstrijden te verplaatsen, plannen wij oefenduels in en 

ondersteunen wij bij o.a. tuchtzaken en verslaglegging. 

In dit document leggen wij uit wat je moet doen met het Digitale Wedstrijd Formulier. 

Succes! 

Commissie Wedstrijdzaken 

Roy Leusenkamp 

Wedstrijdzaken@juventa12.nl 
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Digitaal Wedstrijd Formulier: Wat en waarom? 

De KNVB (voetbalbond) zorgt ervoor dat alle teams, welke door de club 

zijn ingeschreven, deelnemen aan een competitie en beker. In eerste 

instantie is deze indeling gemaakt op de wensen vanuit de vereniging, in 

de winterstop zijn de resultaten bepalend. Win je alles, dan ga je een 

niveau omhoog en verlies je te veel, dan ga je een niveau naar beneden. 

Om bovenstaande te bepalen heeft de KNVB de uitslag van de gespeelde 

wedstrijd nodig. Voor teams in de categorie O8 t/m O10 wordt er geen stand 

meer gepubliceerd maar houdt de KNVB de statistieken achter de schermen bij. 

Reden hiervan is dat op deze leeftijd plezier voorop moet staan, resultaten zijn 

minder belangrijk. Voor teams vanaf O11 zijn de standen te volgen via de App 

Voetbal.nl. Een tip voor alle trainers en leiders is om deze App te downloaden. 

De uitslag van iedere officieel gespeelde wedstrijd (oefenwedstrijden vallen hier 

niet onder) moet aan de KNVB doorgegeven worden. Ook hiervoor heeft de KNVB een App 

ontwikkeld. Alle trainers/leiders dienen deze App te downloaden want de uitslag doorgeven aan de 

bond is een verplichting. Het niet tijdig doorgeven van de uitslag aan de bond levert het team 

namelijk strafpunten op en de club ontvangt hiervoor een boete. Jouw hulp is dus zeer gewenst! 

 

 

Digitaal Wedstrijd Formulier: Downloaden van de App! 

 

Pak je telefoon en ga naar de App Store (IPhone) of Play Store (Android). 

Bij onderstaande afbeeldingen maken wij gebruik van de App Store. Zoek 

in de App op ‘Wedstrijdzaken’. 

 

Download deze App zodat deze op je telefoon geïnstalleerd wordt. Het 

gebruik van deze App is geheel gratis en voldoet aan de 

veiligheidsvoorwaarden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Open vervolgens de App om op het scherm te 

komen zoals hier links is weergegeven. Als je nog 

geen account hebt kun je via de knop ‘registreren’ 

een account aanmaken (scherm rechts). 

Let op: Het aanmelden op deze App kan alleen 

wanneer jij lid bent van de KNVB, al dan niet via 

Juventa12. Ben je zelf geen lid, meld je dan aan 

onder de naam van je zoon/dochter welke in het 

team bevindt dat jij gaat begeleiden. 

E-mailadres: Het e-mailadres waarmee jij je gaat 

aanmelden moet een adres zijn welke bekend is bij 

de KNVB, al dan niet via Juventa12. Aanmelden kan 

dus alleen met het e-mailadres waarmee jij jezelf of 

je zoon/dochter hebt aangemeld bij Juventa12. 

Geen idee welk adres gebruikt is? Vraag deze dan op 

via wedstrijdzaken@juventa12.nl. 

 

 

Zodra je account is aangemaakt kun je inloggen. De eerste keer krijg je alle gegevens te zien welke 

bekend zijn bij de vereniging/KNVB. Zowel de vereniging, bedrijf achter de App als de KNVB zijn 

gebonden aan de privacywet en zullen dus nooit gegevens openbaar maken.  

Onderaan deze eerste pagina kun je wel een keuze maken in welke 

mate jouw gegevens gepubliceerd worden op de App van 

Voetbal.nl (teaminformatie, man of the match, topscoorders etc.).  

Normaal: Zowel je foto als naam zijn zichtbaar. 

Beperkt: Je naam is zichtbaar (foto alleen op wedstrijdformulier) 

Afgeschermd: Je gegevens zijn niet inzichtelijk 

Bovenstaande instellingen hebben betrekking op de App 

Voetbal.nl. Deze App staat in verbinding met de App welke wij 

zojuist gedownload hebben. In de App Wedstrijdzaken zijn naam 

en foto altijd zichtbaar, deze komen namelijk op het digitale 

wedstrijdformulier. Uitsluitend de trainers/leiders, de 

scheidsrechter en de verantwoordelijke wedstrijdsecretaris 

hebben inzicht in deze gegevens. 

Kies je gewenste instelling en klik onderaan de pagina op opslaan. 

 

 

Je ziet vervolgens een overzicht van wedstrijden van jouw team. 
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Wedstrijdformulier: Klik op de desbetreffende wedstrijd om 

naar het wedstrijdformulier te gaan. Deze is afhankelijk van het 

speelniveau X dagen voor de speeldatum beschikbaar (indien 

nog niet beschikbaar wordt dit duidelijk weergegeven). 

1. Vul de namen in van de spelers/speelsters welke de 

desbetreffende wedstrijd deelnemen. Bereid het formulier een 

dag voor de wedstrijd voor en verstuur deze ruim voor aanvang 

van de wedstrijd naar de scheidsrechter (door als team 

akkoord te geven). Voor de junioren en senioren is een 

aanvoerder en assistent-scheidsrechter verplicht. 

 

2. De scheidsrechter moet voor aanvang van de 

wedstrijd het formulier van beide teams hebben ontvangen. De 

scheidsrechter moet de ingevulde spelerslijsten controleren, 

wat een fysieke controle op het speelveld kan betekenen. 

 

3. Tot slot vult de scheidsrechter na afloop van de 

wedstrijd alle gegevens in en klaar! 

 

Teammanager: Het is van belang dat je bent geregistreert als teammanager om alle benodigde 

functionaliteiten in te zien en uit te voeren. Om te controleren of deze instelling juist staat, dien je 

links bovenaan het scherm op de 3 oranje horizontale lijntjes (menu) te klikken. In het menu moet 

‘Teammanager’ staan. Niet het geval? Mail naar wedstrijdzaken@juventa12.nl (o.v.v. teamnummer). 

   Wel zichtbaar? Dan zie je 

als het goed is jouw team(s). 

Klik erop en je komt (zie 

rechts) op de pagina van je 

bondsteam. Hier staan alle 

spelers/speelsters welke 

standaard in jouw team zit. 

Foutje? Mail ons!  

In dit scherm kun je een 

speler/speelster welke 

langdurig geblesseerd is of 

bijvoorbeeld slechts zelden 

deelneemt een andere status 

geven dan DWF. Bij DWF 

komt de desbetreffende 

naam bij iedere wedstrijd 

standaard op het Digitaal 

Wedstrijd Formulier. 
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Handig te weten: 

De Commissie Wedstrijdzaken heeft voor aanvang van het seizoen een bondsteam aangemaakt. Dit 

is niets anders dan een vastlegging van alle spelers/speelsters van jullie team in de systemen van de 

KNVB. Voordeel is dat bij iedere wedstrijd deze namen standaard al op het formulier zichtbaar 

worden. Een wijziging doorvoeren kan via wedstrijdzaken@juventa12.nl 

Indien je geen scheidsrechter toebedeeld hebt gekregen moet je zelf de wedstrijd fluiten en dus zelf 

ook het wedstrijdformulier voorzien van wedstrijdgegevens en zorgdragen voor verzending naar de 

KNVB. De leider/trainer kan bij het openen van het wedstrijdformulier een scheidsrechter toekennen 

aan de wedstrijd. Vul hier de naam in van jezelf of je mede leider/trainer. Let hierbij wel op dat als 

hij/zij inlogt onder de naam van zijn/haar zoon of dochter dat dan de naam van de scheidsrechter de 

zoon/dochter moet zijn. Dat Pietertje van 10 jaar als scheidsrechter op het formulier staat van zijn 

eigen team lijkt vreemd, maar wordt door de KNVB geaccepteerd. Immers zijn niet alle vrijwilligers lid 

van de KNVB (al dan niet via Juventa12). Met het account van de aangewezen scheidsrechter kan 

vervolgens het formulier worden verzonden. 

Uit of Thuis, Juventa12 is verantwoordelijk voor het versturen van de wedstrijdformulieren van 

thuiswedstrijden. Speel je een uitwedstrijd, dan verstuur je uitsluitend voor aanvang van de wedstrijd 

je spelerslijst en klaar. Bij thuiswedstrijden komt de scheidsrechter er nog aan te pas. 

Uitslag verkeerd verwerkt is vervelend, maar kan gebeuren. Via de App kun je bij de wedstrijd een 

bezwaar indienen. Doe je dit, informeer ons wel even via wedstrijdzaken@juventa12.nl. 

Via MIJN.Juventa12 (hierover volgt binnenkort meer) krijg je automatisch reminders per e-mail 

indien je het wedstrijdformulier nog niet hebt verzonden. Problemen met het versturen omdat de 

tegenstander bijvoorbeeld de spelerslijst niet heeft ingestuurd, laat ons dan de uitslag weten via 

wedstrijdzaken@juventa12.nl. Deze noodmaatregel geldt uitsluitend in noodgevallen en is geen 

standaard. 

Functionaliteiten 

Open het wedstrijdformulier en selecteer een speler. Er verschijnt een balk met opties. Hier kun je 

bijvoorbeeld aanwijzen wie de aanvoerder (in veel gevallen verplicht) is. Ook kun je een 

speler/speelster van de spelerslijst verwijderen (volgende week staat hij/zij er weer op). 

Rechts bovenaan de App staat een groot ‘+’ icoon. Door hier op de klikken kun je een speler 

toevoegen aan de spelerslijst. Dit kan een speler van je eigen team zijn, welke bijvoorbeeld terug is 

van een blessure, nieuw in het team is of per ongeluk is verwijderd. Maar ook een speler vanuit een 

ander team is een mogelijkheid. Let wel op dat je spelers toevoegt welke speelgerechtigd zijn!! 

Via het menu links bovenaan kun je naar de pagina ‘Teammanager’. Hier staat jouw bondsteam, zoals 

hierboven eerder uitgelegd. Gaat een speler een aantal weken op vakantie, raakt het geblesseerd 

etc. dan heb je hier de mogelijkheid om het knopje ‘DWF’ uit te schakelen. De speler/speelster wordt 

dan niet iedere week weer op het wedstrijdformulier gezet, waardoor jij de speler/speelster niet 

iedere week hoeft te verwijderen. 

NOTES: 

In een aantal gevallen is aangegeven dat bij problemen gemaild kan worden naar 

wedstrijdzaken@juventa12.nl. De vereniging lanceert dit seizoen MIJN.Juventa12, waarvoor alle 

trainers en leiders een inlogaccount krijgen. Zodra deze module online is wordt verzocht problemen 

te melden via deze module. 
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